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Onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen 

in het basisonderwijs

Simone Doolaard & Maartje Oudbier 

SAMENVATTING

De afgelopen jaren is de aandacht voor excellentie 
in het onderwijs toegenomen. Basisscholen nemen 
uiteenlopende maatregelen om hoogbegaafde leer-
lingen beter passend onderwijs aan te bieden. In dit 
artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek 
naar de stand van zaken in Nederland op dit gebied 
in de eerste maanden van 2010. Driekwart van de 
basisscholen zegt het onderwijs aan te passen, niet 
alleen voor gediagnosticeerde hoogbegaafde leer-
lingen maar voor een bredere doelgroep. Op 40% 
van de scholen bestaat de aanpassing uit differenti-
eren in de eigen groep, 30% participeert in een plus-
groep. In deze laatste groep zitten de voorlopers die 
dit onderwijs beleidsmatig verankerd hebben en 
die specialisten in huis hebben. Toch zijn er ook bij 
deze scholen nog wel een aantal verbeterpunten 
aan te wijzen. 

komst van (internationaal) onderzoek 
waaruit bleek dat Nederland weinig ex-
cellent presterende leerlingen telt is de 
aandacht voor onderwijs aan hoogbe-
gaafde leerlingen groeiende. Elke basis-
school heeft statistisch gezien te maken 
met leerlingen die meer kunnen dan ge-
middeld. Ongeveer 2,5% van de bevol-
king is hoogbegaafd, daarnaast is onge-
veer 7,5% begaafd (Gagné, 1998). 
Overigens wordt bij deze verdeling al-
leen rekening gehouden met het criteri-
um intelligentie. Hoewel veel deskundi-
gen een bredere definitie van 
hoogbegaafdheid hanteren, waarin ook 
aspecten als motivatie, doorzettingsver-
mogen en creativiteit een rol spelen, 
blijft intelligentie de sterkste en meest 
gebruikte indicator (zie bijvoorbeeld 
Hoogeveen, Van Hell, Mooij & Verhoe-
ven, 2004; Mooij, Hoogeveen, Driessen, 
Van Hell & Verhoeven, 2007; Van Ger-
ven, 2009; Renzulli, 1986; Mönks & 
Ypenburg, 1995; Van Eijl, Wientjes, 
Wolfensberger & Pilot, 2005). 
Gemiddeld stroomt er elk jaar één hoog-
begaafde leerling de school binnen. 
Vanwege het feit dat onderpresteren bij 
hoogbegaafde leerlingen meer voor-
komt dan bij andere leerlingen zal dit op 
ongeveer 20% van de scholen een on-
derpresteerder zijn of worden (Ministe-
rie van OCW, 2008, Onderwijsraad, 
2007). Redenen voor het onderpresteren 
van deze groep worden met name bin-
nen de school gezocht. Scholen zouden 
leerlingen niet genoeg uitdaging bieden, 
er zou geen intellectueel klimaat heer-

1 Inleiding en achtergrond

Een van de speerpunten van de Kwali-
teitsagenda primair onderwijs ‘Scholen 
voor morgen’ is het stimuleren van ex-
cellentie. Hoewel met de term ‘excellen-
tie’ niet exclusief hoogbegaafdheid be-
doeld wordt is dit wel vaak de doelgroep 
die men in de praktijk voor ogen heeft. 
In het basisonderwijs ging lange tijd 
veel aandacht uit naar de gemiddelde en 
de zwak presterende leerlingen, waar-
door hoogbegaafde leerlingen te vaak 
hun talent onderbenutten en onderpres-
teerden. In het kader van de verplichting 
van scholen om elke leerling passend 
onderwijs te bieden en vanwege de uit-
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ten bij leerlingen leidt, blijft dus 
onbeantwoord. 

2 Methode

Steekproef, respons en non-respons
Om voldoende scholen in de steekproef 
te hebben met verschillende arrange-
menten en om een representatief beeld 
van de praktijk in het Nederlandse ba-
sisonderwijs te geven zijn drie bestan-
den geformeerd waaruit een gestratifi-
ceerde steekproef is getrokken: 
•  Een bestand (A) met scholen waarvan 

bekend is dat zij een ‘vast’ plusarran-
gement aanbieden (n=316). Dit be-
staat uit de scholen die volgens het Le-
onardo-concept1 werken en de scholen 
waarvan uit eerder onderzoek bekend 
is dat zij een binnen- of een buiten-
schoolse plusgroep hebben of van 
plan zijn daarmee te beginnen. 

•  Een bestand (B) met 382 scholen 
waarvan de subsidieaanvraag in het 
kader van het Excellentie-programma 
is gehonoreerd. 

•  Een bestand (C) met 7429 overige 
scholen.

Vervolgens zijn uit deze bestanden 
scholen getrokken met de volgende 
trekkingskansen: bestand A en B 25% 
en bestand C 10%.2 Het aantal te bena-
deren scholen komt daarmee op respec-
tievelijk 76, 86 en 733 scholen. Van de 
benaderde scholen hebben 457 scholen 
(= 51% van de benaderde scholen, 
5,6% van het totale scholenbestand) de 
vragenlijst geheel of gedeeltelijk inge-
vuld. De steekproef is representatief 
voor schoolgrootte, denominatie en ver-
deling over het land, voor de leerlingpo-
pulatie niet. Scholen met een hoog per-
centage 1.9-leerlingen zijn iets onder-
vertegenwoordigd, scholen met veel on-
gewogen leerlingen iets oververtegen-
woordigd. Uit het telefonisch non-res-
pons onderzoek bleken scholen die de 
vragenlijst niet invulden geen redenen 

sen, waardoor de inspanning van deze 
leerlingen niet herkend, erkend en ge-
stimuleerd wordt. Leerlingen kunnen 
gedemotiveerd raken, probleemgedrag 
gaan vertonen en onderpresteren, waar-
door het in een later stadium zeer moei-
lijk is om hoogbegaafdheid te signaleren 
(Van Houten, 2009). Internationaal is 
en wordt er een grote variëteit aan pro-
gramma’s, interventies, methoden en 
onderwijsaanpassingen ontwikkeld en 
uitgevoerd die tot betere prestaties van 
hoogbegaafde leerlingen moeten leiden. 
Uit de - weliswaar redelijk schaarse - 
evaluaties blijkt dat er veel onduidelijk-
heid is ten aanzien van de effecten daar-
van waardoor het nog niet mogelijk is 
om duidelijk aan te geven wat werkza-
me bestandsdelen zijn voor het onder-
wijs aan hoogbegaafde leerlingen. 
In het Nederlandse onderwijsveld is, zo-
als gezegd, inmiddels een groeiende be-
langstelling voor het stimuleren van ex-
cellentie en is er een grote variatie in 
‘arrangementen’ of differentiatievormen 
die scholen - vaak ad hoc - aanbieden. In 
het kader van de evaluatie van de Kwali-
teitsagenda is onderzoek uitgevoerd 
naar de stand van zaken wat betreft het 
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 
in het basisonderwijs. Concreet gaat het 
daarbij om de volgende onderzoeks-
vraag: 

Hoeveel basisscholen bieden een arran-
gement voor (hoog)begaafde leerlingen 
aan en hoe ziet dat arrangement eruit in 
termen van doelgroep, toelatingscriteria, 
didactisch aanbod en inbedding in de cy-
clus van kwaliteitszorg?

In dit onderzoek wordt niet gekeken 
naar de effecten van bepaalde arrange-
menten. Wel wordt gevraagd of scholen 
als onderdeel van hun kwaliteitszorg de 
gevolgen van hun aanbod evalueren en 
of ze denken dat er effecten zijn op de 
resultaten en het welbevinden van de 
(hoog)begaafde leerlingen. De vraag 
welk arrangement tot de beste resulta-
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De scholen geven aan dat ze gemiddeld 
6 procent van de leerlingen tot deze 
groep rekenen, dat betekent voor een 
gemiddelde school steeds 2 leerlingen 
per leerjaar. Deze groep leerlingen is 
breder dan de groep hoogbegaafde leer-
lingen die op basis van de literatuur te 
verwachten is: ongeveer 2,5% van de 
bevolking is hoogbegaafd. Enerzijds 
heeft dit te maken met de ruimere om-
schrijving zoals die in dit onderzoek is 
gebruikt, anderzijds ook met het feit dat 
scholen vaak geen vastomlijnde doel-
groep voor ogen hebben. 66% van de 
scholen hanteert zelf geen duidelijke 
omschrijving. Bij ongeveer 80% van de 
leerlingen is de diagnose dan ook niet 
formeel vastgesteld. Soms gaat het om 
niet meer dan een vermoeden, soms zal 
het ook zo zijn dat toetsgegevens, de in-
druk van de leerkracht, de mening van 
ouders en observaties wel aangeven dat 
de leerling hoogstwaarschijnlijk (hoog)
begaafd is, maar ontbreekt slechts de 
formele bevestiging bijvoorbeeld met 
behulp van een intelligentieonderzoek. 
Een relatief laag percentage scholen 
(ongeveer een kwart van de scholen) 
maakt voor het diagnosticeren stan-
daard gebruik van een (extern) intelli-
gentie/psychodiagnostisch onderzoek 
of een vast protocol.

Arrangementen en toelatingscriteria
Ongeveer driekwart van de Nederlandse 
basisscholen zegt het onderwijs aan te 
passen aan de behoeften van deze leer-
lingen. Voor scholen die het onderwijs 
op dit moment (nog) niet aanpassen is 
de voornaamste reden dat ze er nog niet 
aan toe gekomen zijn of dat ze er op het 
moment mee bezig zijn. 
Bijna 73% van de scholen differentieert 
het onderwijs voor (hoog)begaafde leer-
lingen in de eigen groep, 55% laat 
(hoog)begaafde leerlingen wel eens een 
groep overslaan, 40% biedt verrijking 
aan buiten de eigen groep in een plus-
groep, waarvan 24% in een schoolge-
bonden plusgroep en 16% in een boven-

te hebben gehad die te maken hebben 
met onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen. 

Ontwikkeling en analyse 
van de vragenlijst
Bij het ontwikkelen van de vragenlijst is 
voortgebouwd op de resultaten en in-
strumenten van een aantal recente on-
derzoeken naar onderwijs aan (hoog)
begaafde leerlingen (o.a. Mooij et al., 

2007; Hoogeveen et al., 2004) en er is 
gebruikgemaakt van expertise en instru-
menten die ontwikkeld zijn door bij-
voorbeeld het SLO en het CPS, zoals de 
checklist ‘Hoogbegaafdenwijzer Basis-
onderwijs’ en het ‘Zelfbeoordelingsin-
strument PO’ ten behoeve van de ont-
wikkeling van de begaafdheidsprofiel-
scholen. Daarnaast zijn oriënterende 
gesprekken gevoerd met 4 experts uit de 
onderwijsbegeleiding, de wetenschap 
en het onderwijsveld.

3 Resultaten

De doelgroep
Omdat er veel begripsverwarring bestaat 
over de begrippen excellentie, (hoog)be-
gaafdheid, talent en ontwikkelingsvoor-
sprong, is de scholen eerst - heel ruim - 
de vraag voorgelegd of zij op hun school 
leerlingen hebben die (hoog)begaafd 
zijn, een ontwikkelingsvoorsprong heb-
ben of anderszins meer getalenteerd zijn 
dan andere leerlingen. Bijna alle scholen 
(91%) geven aan dat de school dergelijke 
leerlingen heeft. Bijna negen procent van 
de scholen geeft aan dergelijke leerlingen 
niet op school te hebben. ‘De school staat 
in een gebied met veel laaggeschoolde in-
woners’ wordt daarvoor als belangrijkste 
reden gegeven. 

veel begripsverwarring … over de begrip-
pen excellentie, (hoog)begaafdheid, ta-
lent en ontwikkelingsvoorsprong
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TABEL 3.1  Arrangementen

 Differentiatie in de eigen groep en/of groep overslaan 40,2 %

 Schoolgebonden plusgroep eventueel in combinatie met differentiatie in de 
 eigen groep en/of groep overslaan  19,1 %

 Bovenschoolse plusgroep eventueel in combinatie met differentiatie in de eigen 
 groep en/of groep overslaan en/of een schoolgebonden plusgroep  13,3 %

 Leonardo-groep 2,0 %

 Geen (hoog)begaafde leerlingen/geen aanpassing/missing 25,4 %

wikkeling voor het overslaan van een 
groep.
Oudere leerlingen krijgen vaker dan 
jongere leerlingen ander onderwijs aan-
geboden. Dit is in overeenstemming met 
eerder onderzoek waaruit bleek dat 
scholen vaak pas vanaf groep 5 een spe-
cifiek aanbod hebben. Uitzondering is 
het aantal leerlingen dat een groep over-
slaat, dat juist in groep 1/2 hoger ligt.

Didactisch aanbod
Voor scholen die differentiëren in de ei-
gen groep is eerst nagegaan om welk 
‘type’ differentiatie het gaat. Vaak wordt 
een onderscheid gemaakt tussen com-
pacten (het indikken van de leerstof 
door al het voor (hoog)begaafde leerlin-
gen overtollige weg te laten), verrijken 
en versnellen. Uit de resultaten blijkt dat 
in alle groepen het meest gebruikge-
maakt wordt van verrijken (ongeveer 
95% van de groepen).
Ook versnellen komt in alle groepen in 
gelijke mate voor. Het bieden van com-
pacten verschilt echter per groep, in 
groep 1/2 wordt op nog geen 29% van de 
scholen ‘compacting’ aangeboden, in 
groep 3/4/5 gebeurt dit op 87% van de 
scholen en in groep 6/7/8 op 94% van 
de scholen.
Op de meeste scholen wordt bij het diffe-
rentiëren in de eigen groep verrijkings-
stof uit reguliere methodes aangeboden. 
Het materiaal dat in de schoolgebonden 
en bovenschoolse plusgroepen wordt ge-
bruikt komt meestal uit een speciale me-

schoolse plusgroep. Ongeveer 2% van 
de scholen heeft een Leonardo-groep. 
In veel gevallen biedt een school meer 
dan één vorm van differentiatie aan 
(hoog)begaafde leerlingen. Uit alle 
voorkomende combinaties van onder-
wijsaanpassingen zijn vier arrangemen-
ten samengesteld. In Tabel 3.1 zijn de 
arrangementen en hun verdeling over 
de scholen weergegeven. 

Er zijn duidelijke verschillen in criteria 
tussen de verschillende soorten onder-
wijsaanpassingen. In het algemeen 
geldt: hoe ‘zwaarder’ de onderwijsaan-
passing, hoe ‘zwaarder’ ook de criteria 
gesteld en toegepast worden. Voor het 
differentiëren in de eigen groep geldt dat 
slechts 13% van de scholen aangeeft dat 
er criteria zijn en dat ze hard zijn, voor 
het overslaan van een groep en de 
schoolgebonden plusgroep geldt dat 
voor 27% van de scholen, voor de bo-
venschoolse plusgroep voor 56% van de 
scholen en voor een Leonardo-groep 
voor 60%.
Voor de Leonardo-groep moet een leer-
ling meestal gediagnosticeerd hoogbe-
gaafd zijn, de IQ-eis geldt daar dus 
zwaar, andere criteria zoals toetsresulta-
ten, motivatie en interesse zijn bij deze 
vorm van onderwijs van ondergeschikt 
belang. Bij de andere aanpassingen spe-
len vooral de resultaten op de toetsen uit 
het leerlingvolgsysteem, motivatie en 
interesse een grote rol. Opvallend is het 
belang van de sociaal-emotionele ont-
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groep is een leerkracht aanwezig, speci-
aal voor deze leerlingen, in de eigen 
groep moet de leerling de leerkracht ‘de-
len’ met de andere leerlingen in de groep 
en wordt de (hoog)begaafde leerling 
vaak verondersteld zelfstandig te wer-
ken. De vraag of dit een terechte veron-
derstelling is en tot welke resultaten dit 
bij leerlingen leidt is op basis van dit on-
derzoek niet te beantwoorden, maar is 
wel essentieel als het gaat om de effecti-
viteit van dit onderwijs aan (hoog)
begaafden. 

Van de verrijkingsstof worden verschil-
lende aspecten geregistreerd. Op 77% 
van de scholen wordt geregistreerd welk 
materiaal een leerling maakt, ook wordt 
vaak geregistreerd welke resultaten de 
leerling heeft behaald (57%) en hoe het 
proces is verlopen (51%). Voor de beoor-
deling van het werk wordt in de meeste 
gevallen een gesprek met de leerling aan-
gegaan, waarin het proces en het resul-
taat wordt geëvalueerd. Rond de 30% 
van de scholen beoordeelt het werk niet. 
Als het werk in het rapport voorkomt is 
dat vaker in de vorm van een omschrij-
ving dan in de vorm van een cijfer. 

Op ongeveer de helft van de scholen kan 
een groot deel van de teamleden (hoog)
begaafdheid signaleren en heeft een 
groot deel basiskennis om die leerlingen 
aangepast onderwijs te geven. Op onge-
veer 30% van de scholen geldt dit voor 
een klein deel van de leerkrachten. Op 
deze scholen bestaat het risico dat (hoog)
begaafde leerlingen afhankelijk zijn van 
de leerkracht bij wie zij toevallig in de 
groep zitten. 
De plus- en de Leonardo-groep worden 
meestal begeleid door een vaste, gespeci-
aliseerde leerkracht met affiniteit voor 
hoogbegaafde leerlingen. In meer dan 
driekwart van de gevallen vindt er over-
leg plaats tussen de vaste begeleider van 
een schoolgebonden plusgroep en de 
groepsleerkracht van de leerling, in 20% 
van de scholen vindt dit soms plaats. In 
de bovenschoolse plusgroep staat het 

thode met verrijkingsmateriaal voor 
hoogbegaafde leerlingen. In de boven-
schoolse plusgroepen die vaker in het 
voortgezet onderwijs gesitueerd zijn 
wordt relatief vaak materiaal uit het 
voortgezet onderwijs gebruikt.
De vakgebieden die aan de orde komen 
tijdens differentiatie in de eigen groep 
zijn vooral de basisvaardigheden reke-
nen en taal/lezen. In de plusgroepen 
krijgt wereldoriëntatie de meeste aan-
dacht, maar ook aan de meeste andere 
vakgebieden wordt steeds in bijna de 
helft van de plusgroepen aandacht be-
steed. Voor een deel zijn dit vakgebie-
den die minder gebruikelijk zijn in de 
basisschool zoals vreemde talen en filo-
sofie. Dit zijn vrij voor de hand liggende 
uitkomsten, bij differentiatie in de eigen 
groep zal vaak aangesloten worden bij 
het vakgebied waar ook de andere kin-
deren mee aan het werk zijn, in de plus-
groepen biedt men juist vaak wat anders 
aan dan de basisvaardigheden die in de 
eigen groep al aan de orde zijn geweest.

Bij het differentiëren in de eigen groep 
wordt de verrijkingsstof op 75% van de 
scholen aangeboden als een leerling de 
vaste lesstof af heeft. Op bijna 43% van 
de scholen wordt er op een vast tijdstip in 
de week aan de verrijkingsstof gewerkt. 
Op 10% van de scholen wordt alleen aan 
de verrijkingsstof gewerkt als de leer-
kracht is voorbereid. Leerlingen werken 
in alle gevallen 2 à 3 uur per week aan de 
verrijkingsstof. De tijdsbesteding aan 
verrijkingsstof bij differentiëren in de ei-
gen groep komt dus overeen met de tijd 
die leerlingen in een plusgroep doorbren-
gen (gemiddeld 1 dagdeel).
Leerlingen kunnen in de meeste gevallen 
zelfstandig (52%) of samen met anderen 
(32%) aan de slag met de verrijkingsstof. 
Op slechts 16% van de scholen vraagt de 
verrijkingsstof volgens de respondenten 
om uitleg van de leerkracht. Op dit aspect 
verschilt de praktijk voor de leerlingen 
die gedifferentieerd onderwijs in de ei-
gen groep krijgen wel met de leerlingen 
die naar een plusgroep gaan. In de plus-
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zelf helemaal tevreden over. Het is dus de 
vraag of alle leerlingen die behoefte heb-
ben aan een uitgebreider aanbod dat op 
dit moment ontvangen op zo’n manier 
dat zij hun talenten optimaal kunnen 
ontwikkelen. Dit ondanks het feit dat 
veel scholen ruime criteria hanteren voor 
deelname aan onderwijsaanpassingen 
waardoor in principe een grote groep 
leerlingen in aanmerking komt voor het 
aanbod. Hoewel er geen onderzoek ge-
daan is naar de effecten van de onder-
wijsaanpassingen kan er op basis van de 
literatuur wel een aantal punten ge-
noemd worden waarop nog verbeterin-
gen mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de deskundigheid van de groeps-
leerkrachten, maar ook van de specialist 
binnen een schoolteam. Met name bij 
scholen die alleen differentiëren binnen 
de eigen groep is dit een belangrijk punt. 
Uit de manier van registreren en beoor-
delen blijkt dat het extra werk nog steeds 
vaak gezien wordt als ‘iets erbij’ wat niet 
specifiek besproken en beoordeeld hoeft 
te worden. Uit onderzoek blijkt dat dit 
niet stimulerend is voor de motivatie van 
de betreffende leerlingen. Ook de veran-
kering in de schoolpraktijk en het 
schoolbeleid is een punt van zorg: slechts 
de helft van de scholen heeft het aanbod 
geformaliseerd. Zoals te verwachten is, 
onderscheiden de scholen die wel beleid 
hebben geformuleerd zich op verschil-
lende gebieden van de scholen die dat 
(nog) niet gedaan hebben. De scholen 
die wel beleid hebben geven vaker aan 
(hoog)begaafde leerlingen in de school 
te hebben en ook het percentage leerlin-
gen dat hoogbegaafd is ligt iets hoger. 
Deze scholen bieden vaker een plusgroep 
aan en zijn vaker tevreden over de huidi-
ge stand van zaken. Overigens zien we 
zelfs op deze scholen nog maar in een be-
perkt aantal gevallen een soepel continu-
um (oplopend van verrijking en verbre-
ding van de reguliere lesstof in de eigen 
groep tot het aanbieden van uitdagende 
opdrachten buiten de groep, met ‘gelijk-
gestemden’) en samenhang in het aan-
bod binnen en buiten de eigen groep.

aanbod losser van wat er in de reguliere 
groep plaatsvindt.

Inbedding in beleid en kwaliteitszorg
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 
de onderwijsaanpak voor hoogbegaafde 
leerlingen vaak erg ad hoc verliep. In dit 
onderzoek gaf ongeveer 30% van de 
scholen aan beleid rond hoogbegaafd-
heid te hebben geformuleerd. Dit komt 
vaker voor bij scholen met een plus- of 
Leonardo-groep. In 70% van deze scho-
len is dat ook gepubliceerd in de school-
gids waardoor het in principe ook voor 
ouders toegankelijk is. 
Essentieel in een systematische aanpak, 
waarin de cyclus van kwaliteitszorg 
wordt gevolgd is het evalueren van de 
aanpak. Veel scholen (80%) zeggen het 
onderwijs aan deze leerlingen wel te eva-
lueren, vooral door de ontwikkeling van 
leerlingen in de gaten te houden en leer-
lingen te vragen wat ze ervan vinden. De 
vraag is echter waartegen de scholen, 
met name zij die geen beleid met doel-
stellingen hebben geformuleerd, deze 
evaluatiegegevens afzetten. Met andere 
woorden: hoe waarderen zij de uitkom-
sten als ze geen doelen hebben gesteld? 
Hoe bepalen ze of ze succesvol zijn?
Scholen die wel beleid hebben geformu-
leerd onderscheiden zich op een aantal 
gebieden van scholen die dat niet hebben 
gedaan. Zij geven vaker aan (meer) 
hoogbegaafde leerlingen in de school te 
hebben en vooral meer deskundig en ge-
specialiseerd personeel te hebben.

4 Conclusies

Een groot deel van de Nederlandse basis-
scholen geeft aan het aanbod op een of 
andere manier aan te passen aan de be-
hoeften van hoogbegaafde leerlingen, 
maar slechts 3% van de scholen is daar 

Essentieel in een systematische aanpak, 
waarin de cyclus van kwaliteitszorg wordt 
gevolgd is het evalueren van de aanpak
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NOTEN 

1  Het Leonardo-concept kent 10 uitgangspunten, waaronder het organiseren van aparte klassen voor hoog-
begaafde leerlingen als onderdeel van een gewone basisschool, het aanbieden van VO-stof en extra vak-
ken naast een beknopt en versneld regulier onderwijsaanbod, top-down leren en aandacht voor 
motivatie, leren buiten de school en creativiteit. (Meer informatie op: www.leonardostichting.nl)

2   Om een goed landelijk beeld te kunnen schetsen is, om oververtegenwoordiging van de scholen uit groep 
A en B te voorkomen, een weging van de gegevens uitgevoerd, waarbij aan de scholen uit bestand A en B 
vanwege de trekkingskans van 25% bij deze bestanden een weging van 0,4 is toegekend en aan de scho-
len uit bestand C vanwege de trekkingskans van 10% bij dit bestand een weging van 1,0.
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